ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’ –
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ
Σπυρίδωνος Νόμπελη 3,2402 Έγκωμη
Τηλ.: 22355997 Φαξ.: 22356103

29 Ιανουαρίου, 2016
Θέμα: Συμμετοχή παιδιών του σχολείου μας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκμάθησης Σκι.
Αγαπητοί γονείς
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να τονίσουμε πως τα παιδιά κατά την
επίσκεψή τους στο Τρόοδος την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να είναι κατάλληλα
ενδεδυμένα.
Παρά το γεγονός πως ο καιρός για την Τετάρτη 3/2/2016 στο Τρόοδος προβλέπεται
ηλιόλουστος με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς, ενδέχεται κατά τη διάρκεια
του μαθήματος τα παιδιά να πέσουν αρκετές φορές κάτω στο χιόνι. Γι αυτό θα ήταν καλό
να φοράνε λεπτό αδιάβροχο παντελόνι πάνω από τις φόρμες τους και αντιανεμικό
σακάκι. Επίσης, συστήνεται όπως τα παιδιά φέρουν μαζί τους επιπλέον ζευγάρι κάλτσες,
φανέλα και φόρμες για να αλλάξουν στην περίπτωση που βραχούν.
Σας πληροφορούμε επίσης πως τα παιδιά θα επιστρέψουν στο Σχολείο στις 13:30 μ.μ.
Από το Σχολείο
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